
 

 

UCHWAŁA NR XI/62/19 

RADY GMINY KISZKOWO 

z dnia 7 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  Nr VIII/52/11  Rady Gminy Kiszkowo z dnia  29 czerwca 2011 roku i uchwałę  

Nr XXX/191/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 października 2017 roku w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 967 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 

za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587) Rada Gminy Kiszkowo uchwala się co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/191/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 października 2017 roku § 6 otrzymuje 

brzmienie:  

Tabela dodatków funkcyjnych 

L.p. Stanowisko Miesięcznie w złotych 

1. Zespoły szkół, szkoły podstawowe : 

- dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów 

- dyrektor szkoły liczącej od 11 do 15 oddziałów 

- dyrektor szkoły liczącej od 16 i więcej 

- wicedyrektor szkoły, zespołu placówek 

 

500 – 1000 

800 -  1200 

900 -  1500 

400 -  1000 

2. Wychowawca oddziału, klasy: przedszkola, szkoły 

podstawowej i zespołu placówek 

300 

3. Opiekun stażu 50 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) inż. Kazimierz Barańczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 października 2019 r.

Poz. 8673
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